
 

 

 

Vyhodnotenie horolezeckej sezóny 2019 vo Vrátnej 

 

Tradičný záver horolezeckej sezóny a jej vyhodnotenie sa uskutoční v dňoch 23.  – 24. 11. 

2019 vo Vrátnej doline v Dome Horskej služby. Týmto všetkých lezcov, sympatizantov 

horolezectva a záujemcov o dianie v horolezeckej sezóne 2019, ale i v budúcej sezóne 2020 a 

ďalších, srdečne pozývame! Pre lezeckú verejnosť je určený program v sobotu večer 23. 11. 

2019 o 19.00 hod. Obrázky, videá z vašich lezeckých akcii sú vítané (ucelené prezentácie 

v dĺžke cca 10 min.). Notebook a projektor budú zabezpečené.  

     

Návrhy do reprezentačných družstiev 2020: Nové návrhy očakávame od horolezeckých 

klubov, členov Komisie alpinizmu, členov reprezentačných družstiev. Pri nových návrhoch je 

potrebné vyplniť základné  údaje a kompletné výstupy za posledné 3 roky v prípade, že lezec 

svoje výstupy Komisii alpinizmu predtým neposielal.                                             

     

Prosíme všetkých, aby vo svojom okolí tieto informácie sprostredkovali čo najširšej 

lezeckej verejnosti a zhromaždilo sa tak čo najviac údajov o lezeckej sezóne a                   

o výkonných a perspektívnych lezcoch. 

 

 

Termín: 23. – 24. 11. 2019 
 

Miesto: Vrátna dolina, Dom Horskej služby (viď dole priložená mapka, podrobnosti na  

              www.domhorskejsluzby.sk)  

 

Program:  

 

sobota, 23. 11. 2019, dopoludnia príchod, lezenie v okolí (Vrátna dolina, Obšívanka, Belá...)                 

                                   9.00 – 12.00 schôdza Komisie alpinizmu   

                                  12.00 – 13.00 hod., zraz lezcov v Dome Horskej služby, prezentácia 

                                  13.00 hod., spoločný obed v Dome Horskej služby 

                                  14.00 hod., schôdza členov repre. družstiev a Komisie alpinizmu 

- informácie o vyúčtovaní dotácií 

- informácie o sezóne 2019 (prezentácia výstupov ašpirujúcich 

na ocenenie -  max. 7 min. na jeden výstup - POVINNÁ) 

- diskusia k návrhom na ocenené výstupy 2019 

- vyhodnotenie expedícia India 2019 Bhagirathi III 

- prehľad splnených a nesplnených plánov komisie za rok 2019 

- spätná väzba a podnety na činnosť komisie za rok 2019 

- plány na rok 2020 

 

 

http://www.domhorskejsluzby.sk/


      

 

18.00 hod., spoločná večera 

      19.00 hod., vyhodnotenie horolezeckej sezóny 2019,  

repre. družstvá pre rok 2020, vyhlásenie ocenených výstupov, 

vyhlásenie súťaže pre mladých lezcov v spolupráci s firmou 

ADAMSPORT, premietanie z lezeckých akcií sezóny 2019 

(max. 20 min. na jeden výstup, resp. na jednu prezentáciu) 

 

nedeľa, 24. 11. 2019, voľný program, lezenie a odchod 

 

Stravovanie: Pre pozvaných zabezpečený obed a večera v sobotu a raňajky v nedeľu   

                     v Dome Horskej služby 
 

Ubytovanie:  Pre pozvaných zabezpečené v Dome Horskej služby. Ostatní si hradia  

                      ubytovanie v vlastnej réžií. Cena je 15,60 euro na noc. 

                      

Cestovné:      Bude uhradené členom komisie a repre. družstiev podľa platných predpisov. 
 

 

 

 

Dom Horskej služby - príjazd: ľubovoľne do Terchovej. Tu odbočiť do Vrátnej doliny. Po cca 

3 km odbočiť doľava smer Štefanová. Po cca 500 m odbočiť doľava smer hotel Boboty. 

Parking pri dome HS. Gps: 49.233898°S 19.053967°V 

 

 


